
 
 
Drewniana œwi¹tynia w Górzance (obecnie koœció³ rzymsko -katolicki) to szczególny 
skarb na pograniczu bojkowsko-³emkowskim, a dla historyków i mi³oœników lokalnej 
sztuki sakralnej wci¹¿ trudne wyzwanie. 
Wed³ug lokalnej, ale jeszcze nieudokumentowanej historii to dawna ³acioska kaplica 
dworska  z oko³o 1817roku , z czasem przejêta przez grekokatolików i rozbudowana w 
1838 roku pw. Œw. Paraskewii,  a nastêpnie koœció³ rzymsko-katolicki dla utworzonej tu 
w 1969 roku parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Wniebowst¹pienia Paoskiego. 
Dokumenty pisane zaginê³y w nawale burzliwych dziejów Bieszczad  pozosta³y  ich  
pojedyncze strzêpy i pewna czêœd bardzo osobliwego wystroju wnêtrza zapraszaj¹cego 
do modlitwy, zwiedzania i wci¹¿ otwartej kwerendy naukowej. 
We wnêtrzu zachowa³ siê dawny ³acioski o³tarz przyœcienny, byd mo¿e pod tytu³em œw. 
Marii Magdaleny – Pokutnicy z unickim (sic!) tabernakulum oraz dwa boczne o³tarze 
œw. Micha³a Archanio³a i œw. Jana Chrzciciela. Najwiêkszy jednak skarbem œwi¹tyni jest 
p³askorzeŸbiony (paletowo-reliefowy) ikonostas z oko³o 1756 roku, zrekonstruowany i 
zaaran¿owany na nowo w latach 2004 – 2009 przez konserwatora dzie³ sztuki 
S³awomira Jakubowskiego.  Ze wzglêdu na p³askorzeŸbi one przedstawienie postaci  
IKONOSTAS Z GÓRZANKI UCHODZI ZA ABSOLUTN¥ RZADKOŒD W SKALI KARPAT. 
Niektórzy historycy datê 1756 odnosz¹ do pierwszego ikonostasu z tej œwi¹tyni, z 
którego zachowa³ siê Krzy¿ ze zwieoczenia, trzy ikony na desce i czêœd elementów 
architektury. W 1912 roku do œwi¹tyni dobudowano przedsionek a p³askorzeŸbiony 
ikonostas  - uznany za niekanoniczny, zbyt ³acioski, czy wrêcz „polski” – zamieniono 
malowanym na p³ótnie. Ikony z tego trzeciego ikonostasu, sukcesywnie te¿ odnawiane, 
zosta³y – wed³ug zaleceo s³u¿b konserwatorskich – rozwieszone na balustradzie chóru i 
œcianach pod nim. W 1967 roku gdy powstawa³ zalew solioski w pobliskiej Wo³kowyji 
zburzono kamienny koœció³ rzymsko-katolicki z 1836 roku pw. Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego. Z tego koœcio³a we wnêtrzu znajduje siê boczny o³tarz Najœwiêtrzego Serca 
Pana Jezusa  i  œw. Antoniego, obrotowe tabernakulum i inne, drobne elementy 
wystroju. Obok œwi¹tyni stoi kamienna dzwonnica parawanowa z o cala³ym dzwonem z 
1744 roku, a ca³oœd otoczona cmentarzem grzebalnym sprzed 1772 roku i lipowo-
dêbowym starodrzewem. Najokazalszy d¹b szacuje siê na 300-500 lat. 
 
PIELGRZYMIE  - TURYSTO ! 
Uszanuj to miejsce, gdzie lud bieszczadzki oddaje czeœd Bogu, Jego Matce Œwiêtym, 
przyklêknij przed obecnym tu Najœwiêtrzym Sakramentem a jeœli mo¿esz z³ó¿ ofiarê na 
prowadzony remont tej uroczej i zabytkowej œwi¹tyni.  
Przez szacunek do œwi¹tyo ziemskich niech Bóg doprowadzi Ciê do œwi¹tyni niebieskiej.  
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